ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
XIV Spotkanie BranŜy Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw oraz X Konferencja Krajowej Izby Biopaliw – dostęp ON-LINE
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:

Kod i miejscowość:

Uczestnicy
Zgłaszamy uczestnictwo w spotkaniu branŜowym organizowanym przez Information Market S.A. w dniu 23 września 2021 r.
w Hotelu Novotel Kraków City West, ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków i wykupujemy dostęp ON-LINE dla :
Lp.

imię i nazwisko

adres e-mail

1.
2.
3.
4.
5.
Akceptujemy warunki Regulaminu uczestnictwa w Spotkaniu z dn. 01 lutego 2021, dostępne na stronie www.spotkaniapaliwowe.pl.
Information Market S.A. będąc „podmiotem przetwarzającym”, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, przetwarza dane osobowe uczestników, wskazane
powyżej, w celach związanych z organizacją Spotkania Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw. Information Market S.A. zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania
zapewnić wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by spełniało ono wymogi ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Information Market S.A. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, a dotyczące ich bezpieczeństwa. Information Market S.A. nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej
pisemnej zgody administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody Information Market S.A. informuje administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub
zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Information Market S.A. zapewnia, by
osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy.

Zakres usług
■ indywidulany kod dostępu do transmisji z konferencji*
■ moŜliwość pisemnego zgłaszania pytań do ekspertów

■ dostęp do materiałów konferencyjnych w wersji PDF
■ 10% upust na udział on-site w Spotkaniu BranŜy Biopaliw w 2022 r. (jeden
dostęp on-line oznacza dodatkowy upust dla jednej osoby)

*Wymagania techniczne: aby skorzystać z dostępu on-line do konferencji Uczestnik zobowiązany jest do przygotowania komputera lub urządzania przenośnego, z dostępem do sieci Internet i
zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową.

Wartość usług i rozliczenie
Cena pakietu uczestnictwa w Spotkaniu - dostęp ON-LINE:
■ 700,00 PLN netto/osobę (861,00 PLN brutto/osobę)
Ilość zgłoszonych osób …………… Łączna wartość ……………………………….…………… PLN netto (……………………….………… PLN brutto)
Dane do przelewu: Information Market S.A., ul. Stacyjna 1/51, 53-613 Wrocław
Numer konta: Bank Pekao SA nr 57 1240 4025 1111 0000 4259 5766

Osoba zgłaszająca:
*w przypadku Członka Zarządu: niniejszym oświadczam, Ŝe nie zostałem odwołany z funkcji członka zarządu Spółki, mój mandat nie wygasł i jestem uprawniony do zawarcia niniejszej umowy
*w przypadku pełnomocnika: niniejszym oświadczam, Ŝe moje pełnomocnictwo jest waŜne, nie wygasło ani nie zostało odwołane i jestem uprawniony do zawarcia niniejszej umowy

Imię i nazwisko:

Pieczęć firmowa zamawiającego:

Dział/Stanowisko:
Telefon:
E-mail:
Data i podpis*:
Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur VAT, w tym ich korekt i duplikatów, z tytułu usług świadczonych przez Information Market S.A. drogą elektroniczną w formacie PDF,
zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Faktury VAT będą przesyłane z adresu efaktura@e-petrol.pl
na następujący adres e-mail: …………………………………………@…………………….………………..

Wypełnione zgłoszenie proszę przesłać na adres e-mail: biopaliwa@spotkaniapaliwowe.pl lub fax: (71) 787 69 96

Information Market S.A., ul. Stacyjna 1/51, 53-613 Wrocław, tel. +48 71 787 69 70. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000394474. Kapitał zakładowy spółki 115 000 zł. NIP 897-16-58-284, REGON 932650021

